Nieuwsbrief van Flexiekids
Grote veranderingen
voor Flexiekids
Eigen zorginkoop voor 2013
5 Lease auto’s aangeschaft
Overeenkomsten met
zorgverzekeraars
Nieuwe norm HKZ 2010

Op het moment van schrijven is het winter
en is de eerste sneeuw al gevallen.
Flexiekids heeft het afgelopen jaar een
roerige tijd doorgemaakt.
De AWBZ zorg die ingekocht is bij het
zorgkantoor werd minder en de MSVT
zorg, Medische Specialistische Verpleging
Thuis, werd meer.
Inmiddels heeft Flexiekids met alle
zorgverzekeraars een overeenkomst voor
het leveren van die soort zorg.
Dat betekend dat alle vormen van
verpleging door Flexiekids blijft worden
geleverd.
Alle berichten wijzen erop dat voor 2013
deze regeling ook geldt, terwijl wij voor
2013 een eigen zorginkoop voor zorg in
natura hebben bij het zorgkantoor Zorg en
Zekerheid voor de regio’s Zuid-Holland
Noord en Amstelland en de Meerlanden
hebben behouden.
De regio Kennemerland waar Flexiekids
onderaannemer is van De Zorgspecialist
loopt goed. Steeds meer verwijzers weten
ons ook voor die regio te vinden.
In augustus heeft Flexiekids een grote
stap gemaakt, er zijn 5 lease auto’s
aangeschaft om een aantal van onze
kinderverpleegkundigen nog beter
zichtbaar te maken op de weg.

Inmiddels is een van onze
kinderverpleegkundige ook klaar met haar
opleiding SPH en kunnen we haar
kwaliteiten inzetten voor de cliënten waar
nodig.
Tevens hebben we een eigen
kinderdiabetesverpleegkundige in dienst
om de zorg voor deze cliënten te
verbeteren.
Voor onze oncologische doelgroep kunnen
we gebruik maken van de kennis van onze
kinderoncologieverpleegkundige.
Inmiddels is een van onze
kinderverpleegkundigen instructeur
geworden voor de PBLS. Alle
kinderreanimatie scholing wordt door haar
gegeven.
In 2012 heeft Flexiekids wederom een
cliënten tevredenheidonderzoek
uitgevoerd. Over het algemeen wordt de
,.
zorg die geleverd word door Flexiekids
gewaardeerd, enkele punten nemen wij
mee ter verbetering.
Flexiekids heeft aan een aantal ouders
gevraagd of zij zitting wilden nemen in
een cliëntenraad. Deze gaat in 2013 van
start.
Flexiekids gaat een traject volgen bij “In
voor zorg” om te verbeteren waar nodig.
Eind dit jaar gaat Flexiekids op voor de
nieuwe norm van de HKZ 2010.
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